
Fogathajtó Szakbizottság elnökségi ülésének határozatai 
2016. 03. 02., Izsák 

 
16/2016 (03.02.) határozat: 
A ’C’ kategóriás versenyen a versenyben résztvevő fogathajtó 
segédhajtóként nem vehet részt. 
 
17/2016 (03.02.) határozat: 
A szakbizottság elvetette a 40 fő feletti versenyzői létszámra vonatkozó 
azon kérelmet, mely szerint az akadályhajtás egyszeri összevetéssel is 
lehessen bajnoki pontszerző versenyszám. 
 
18/2016 (03.02.) határozat: 
’C’ kategóriás egyesfogatok esetében engedélyezett a 150 cm nyomtávú 
kocsik használata is. 
 
19/2016 (03.02.) határozat: 
Az egységes szabályzat 1.5-ös bajnoki ponttáblázata kiegészítésre került, 
így 1-26. helyezésig szerezhető bajnoki minősítő pont. 
 
20/2016 (03.02.) határozat: 
A szabályzat ’C’-s és SZLV kategóriájú versenyekre vonatkozó startok száma 
nem változott, maradt maximum 4. Amennyiben egy napon kerül 
megrendezésre ’C’ és SZLV kategória, úgy mindkét versenyszám startjait 
össze kell vonni és így sem állhat rajthoz ugyanazon ló 4 alkalomnál 
többször. 
 
21/2016 (03.02.) határozat: 
A szakbizottság visszavonja a 23/2015 (02.11.) számú határozatát, mely a 
szabadtéri kombinált hajtás bírálatára vonatkozott. A szabadtéri kombinált 
hajtás bírálata a FEI CAI1*-os kombinált hajtásra kiadott 2015. évi 
szabályzata alapján történik, mely szabályzat a szakág honlapjáról 
(www.fogatsport.hu) magyar nyelven letölthető.  
 
22/2016 (03.02.) határozat: 
A szakbizottság kiegészíti a reklámozásra vonatkozó 21-es szabályzati 
pontot azzal, hogy hazai, nem nemzetközi versenyeken a FEI szabályzattól 
eltérően a reklámfelület nagysága nincs korlátozva. Ezen intézkedés célja a 
szponzorok igényeinek maximális kielégítése. 
 
 
 

http://www.fogatsport.hu/


23/2016 (03.02.) határozat: 
Az ’A’ kategóriás magyar bajnokság rendezési jogát elnyert szervezet, 
társaság köteles minimális pénzdíjat kiírni, melyet a FEI – pénzdíjakra 
vonatkozó szabálya szerint köteles felosztani, az alábbi felnőtt kategóriákra: 

 Póni egyesfogat – összdíjazás 175.000 Ft 
 Póni kettesfogat – összdíjazás 175.000 Ft 
 Póni négyesfogat – összdíjazás 175.000 Ft 
 Egyesfogat - összdíjazás 175.000 Ft 
 Kettesfogat – összdíjazás 300. 000 Ft 
 Négyesfogat – összdíjazás 450. 000 Ft 

 
24/2016 (03.02.) határozat: 
Az SZLV kategóriára vonatkozó szabályzat nem változik, a felépíthető 
selyba párok száma marad 14 és összetett akadály építése nem lehetséges. 
 
25/2016 (03.02.) határozat: 
Azon a versenyen, ahol csak SZLV kategória kerül lebonyolításra, ott 
maximum 2 versenyző indulhat 1 fogattal (ugyanazon lovakkal). 
 
26/2016 (03.02.) határozat: 
A felnőtt póni egyes-, kettes és négyesfogat, gyermek, junior és fiatal hajtók 
számára rendezett magyar bajnokság döntőjén bajnoki cím minimum 3 
induló esetén hirdethető. 
 
27/2016 (03.02.) határozat: 
Az egyesfogathajtók számára kiírt magyar bajnokságok (’A’ és ’B’ kategória) 
döntőin a bajnoki címért induló, előzetesen kvalifikációt szerzett 
versenyzők létszámát a szakbizottság felemelte 15 versenyzőre. 
 
28/2016 (03.02.) határozat: 
A Magyar Derby győztes cím csak akkor adható, ha az indulók minimális 
létszáma kategóriánként a következő: 

 Póni egyesfogat:  3 fő 
 Póni kettesfogat:  3 fő 
 Póni négyesfogat:  3 fő 
 Egyesfogat:   4 fő 
 Kettesfogat:   12 fő  
 Négyesfogat:   4 fő  

 
29/2016 (03.02.) határozat: 
Nemzeti versenyeken és hazai rendezésű CAI1* és CAI2*-os nemzetközi 
versenyeken a lovak számára FEI útlevél nem kötelező. 



30/2016 (03.02.) határozat: 
A Fiatal Fogatlovak számára rendezett versenyeken minimum ’B’ kategóriás 
rajtengedély vizsgával rendelkező és minimum ’B’-s licencet fizetett 
versenyzők vehetnek részt. 
 
31/2016 (03.02.) határozat: 
Az egységes szabályzat 19. , óvásokra vonatkozó pontja a Magyar 
Lovassport Szövetség Általános versenyszabályzatának 156. cikkelye 
szerint módosul.  
 
32/2016 (03.02.) határozat: 
Az egységes szabályzat 6.1.-es pontja, mely az Utánpótlás Bajnokságban az 
első 3 helyen végzett versenyző feljutását biztosítja az ’A’ kategóriába, csak 
a ’B’ kategóriás kettesfogathajtókra vonatkozik. 
 
33/2016 (03.02.) határozat: 
A szakbizottság döntött néhány kiemelt verseny rendezési jogáról, melynek 
értelében 

  az ‘A’ kategóriás póni egyes-, kettes- és négyesfogathajtó országos 
bajnokság döntőjének helyszíne Kisbér, időpontja 2016. július 20. – 
24. 

 a Magyar Derby – póni egyes-, kettes-, négyesfogat, nagyló egyesfogat 
helyszíne Mélykút, időpontja 2016. június 16-19. 

  a ‘C’ kategóriás póni kettesfogathajtó országos bajnokság döntője, 
Hajdúböszörmény, időpontja 2016. szeptember 24.  

 
34/2016 (03.02.) határozat:  
A szakbizottság ifj. Bozsik Józsefet bízza meg a gyermek, junior és fiatal 
hajtók illetve a fiatal fogatlovak kategóriáit koordináló szövetségi kapitányi 
feladatok ellátásával 2016. december 31-ig. 
 
35/2016 (03.02.) határozat: 
A fogathajtó szakbizottság Mitykó Zsuzsi szakági titkár szerződését 2016. 
április 1-től december 31-ig hosszabbítja meg, havi 130. 000 forint 
költségtérítéssel. 
 
36/2016 (03.02.) határozat: 
A fogathajtó szakbizottság döntése alapján 100.000 forint összeggel 
támogatja a 2015-ös pónifogathajtó világbajnokságon részt vett versenyzők 
szezonzáró rendezvényét. 
 
 



37/2016 (03.02.) határozat: 
A 2015. október 9-11. között Jászkarajenőn az ’A’ kategóriás póni 
kettesfogathajtó, nagyló egyes- és négyesfogathajtó kategóriákban 
megrendezett Magyar Bajnokságon indult versenyzők bajnoki címének 
törléséről szóló 12/2016 (02.01.) határozatát a szakbizottság módosítja és 
a versenyzők javára dönt. Az eredeti eredmény alapján a bajnoki címeket, 
érmeket, pénzdíjakat változatlanul az érintett személyeknél hagyja. A 
versenykiírás elkészültének körülményeit tovább vizsgálja. 
 
38/2016 (03.02.) határozat: 
A 2015-ös bejelentések alapján 4 fekete verseny került megrendezésre 
Bács-Kiskun megyében. Géderlak (06. 06.), Uszód (06. 27.), 
Dunaszentbenedek (07. 25.) és Ordas (08. 21.) polgármestereivel a 
szakbizottság elnöke felveszi a kapcsolatot és tájékoztatja az érintetteket a 
fogathajtó versenyek szervezési feltételeiről és egyben kéri az 
együttműködésüket is. 


